НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

Президентові України
Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ
Про подолання корупційних схем
та ризиків, пов’язаних з виїздом з України
в умовах воєнного стану

Шановний Володимире Олександровичу!
Національне агентство як орган, що відповідно до ст. 11 Закону України
«Про запобігання корупції» забезпечує формування та реалізацію
антикорупційної політики, направляє аналітичний звіт «Корупційні схеми та
ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» для прийняття
рішення.
Звіт підготовлений з метою ліквідації корупційних схем, що на системній
основі застосовуються для виїзду з України, та мінімізації пов’язаних з цим
корупційних ризиків. Досягнути мети дозволить реалізація комплексних
пропозицій, підготовлених на основі проведеного аналізу.
Обмеження права громадян вільно залишати територію України у період
воєнного стану відповідно до Конституції України та Закону України «Про
правовий режим воєнного стану» може запроваджуватись виключно шляхом
його прямого встановлення в указі Президента України про введення воєнного
стану. В Указі Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні» такого обмеження встановлено не було.
Так, у разі прийняття рішення про необхідність обмеження права окремих
категорій громадян вільно залишати територію України у період воєнного стану
першим кроком має бути встановлення такого обмеження у згаданому Указі
Президента України шляхом внесення до нього відповідних змін та їх
подальшого затвердження Верховною Радою України.
Національне агентство з питань запобігання корупції
№22-03/22315-22 від 25.10.2022
Підписувач Новіков Олександр Федорович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000FACA2D0037708B00
Дата підписання 25.10.2022 21:26:18
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Такі зміни мають встановлювати тимчасове, на період дії воєнного стану,
обмеження права визначених категорій громадян вільно залишати територію
України, передбаченого ст. 33 Конституції України, а також завдання
військовому командуванню, військовим адміністраціям, органам державної
влади та органам місцевого самоврядування щодо запровадження та здійснення
заходів з обмеження цього права відповідно до ст. 8 Закону України «Про
правовий режим воєнного стану» та ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з
України і в’їзду в Україну громадян України» з урахуванням необхідних
винятків.
Звіт також направляється Прем’єр-міністрові України Д. Шмигалю з
пропозиціями стосовно підготовки та затвердження плану заходів щодо
подолання згаданих корупційних схем та ризиків, а також Генеральному
прокуророві А. Костіну для врахування в роботі під час процесуального
керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації –
з метою унеможливлення порушень прав громадян.
Додаток: аналітичний звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України
в умовах воєнного стану»
З повагою
Голова
Національного агентства
з питань запобігання корупції

Олександр НОВІКОВ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

Прем’єр-міністрові України
Денису ШМИГАЛЮ
Про подолання корупційних схем
та ризиків, пов’язаних з виїздом з України
в умовах воєнного стану

Шановний Денисе Анатолійовичу!
Національне агентство як орган, що відповідно до ст. 11 Закону України
«Про запобігання корупції» забезпечує формування та реалізацію
антикорупційної політики, направляє аналітичний звіт «Корупційні схеми та
ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» для прийняття
рішення.
Звіт підготовлений з метою ліквідації корупційних схем, що на системній
основі застосовуються для виїзду з України, та мінімізації пов’язаних з цим
корупційних ризиків. Досягнути мети дозволить реалізація комплексних
пропозицій, підготовлених на основі проведеного аналізу.
Ураховуючи наведене вище, Національне агентство вносить пропозицію
невідкладно розробити, затвердити розпорядженням Кабінету Міністрів України
та реалізувати відповідний план заходів. З цією метою пропонуємо дати
відповідне доручення Міністерству оборони, Міністерству юстиції,
Міністерству економіки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
інфраструктури, Міністерству цифрової трансформації із залученням
Національного агентства з питань запобігання корупції на скликанні.

Національне агентство з питань запобігання корупції
№22-03/22316-22 від 25.10.2022
Підписувач Новіков Олександр Федорович
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Звіт також направлено Президентові України В. Зеленському з пропозицією
привести правове регулювання обмеження права визначених категорій громадян
вільно залишати територію України під час воєнного стану у відповідність до
вимог Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного
стану», а також Генеральному прокуророві України А. Костіну – для врахування
у роботі під час процесуального керівництва досудовим розслідуванням
кримінальних правопорушень у сфері недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації з метою унеможливлення порушень прав
громадян.
Додатки: 1. Аналітичний звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з
України в умовах воєнного стану»
2. Проект доручення Прем’єр-міністра України

З повагою
Голова
Національного агентства
з питань запобігання корупції

Олександр НОВІКОВ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

Генеральному прокуророві України
Андрію КОСТІНУ
Про подолання корупційних схем
та ризиків, пов’язаних з виїздом з України
в умовах воєнного стану

Шановний Андрію Євгеновичу!
Національне агентство як орган, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про
запобігання корупції» забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики,
направляє Вам аналітичний звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України
в умовах воєнного стану» для врахування в роботі під час процесуального керівництва
досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері недоторканності
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації з метою недопущення
порушень прав громадян.
Звіт підготовлений задля ліквідації корупційних схем, що на системній основі
застосовуються для виїзду з України, та мінімізації пов’язаних з цим корупційних
ризиків. Матеріали цього Звіту направлено також Президентові України
В. Зеленському та Прем’єр-міністрові України Д. Шмигалю для прийняття відповідних
рішень, необхідних для реалізації комплексних пропозицій, підготовлених на основі
проведеного аналізу.
Додаток: аналітичний звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України
в умовах воєнного стану»
З повагою
Голова
Національного агентства
з питань запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції
№01-01/22321-22 від 25.10.2022
Підписувач Новіков Олександр Федорович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000FACA2D0037708B00
Дата підписання 25.10.2022 22:39:52

Олександр НОВІКОВ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

Головнокомандувачеві
Збройних сил України
генералові Валерію ЗАЛУЖНОМУ
Про подолання корупційних схем
та ризиків, пов’язаних з виїздом з України
в умовах воєнного стану

Шановний Валерію Федоровичу!
Національне агентство як орган, що відповідно до ст. 11 Закону України
«Про запобігання корупції» забезпечує формування та реалізацію
антикорупційної політики, направляє аналітичний звіт «Корупційні схеми та
ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» для врахування в
роботі під час комплексної оцінки потреби в обмеженні права на виїзд з України
громадян України та організації прийому громадян для оформлення документів
для виїзду за кордон у територіальних центрах комплектування та соціальної
підтримки.
Звіт підготовлений задля ліквідації корупційних схем, що на системній
основі застосовуються для виїзду з України, та мінімізації пов’язаних з цим
корупційних ризиків. Матеріали цього Звіту направлено також Президентові
України В. Зеленському, Прем’єр-міністрові України Д. Шмигалю для
прийняття відповідних рішень, необхідних для реалізації комплексних
пропозицій, підготовлених на основі проведеного аналізу, а також Генеральному
прокуророві України А. Костіну для врахування в роботі під час процесуального
керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації з
метою недопущення порушень прав громадян.

Національне агентство з питань запобігання корупції
№22-03/22361-22 від 26.10.2022
Підписувач Новіков Олександр Федорович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000FACA2D0037708B00
Дата підписання 26.10.2022 12:51:24
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Додаток: аналітичний звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України
в умовах воєнного стану» на 119 арк.
З повагою
Голова
Національного агентства
з питань запобігання корупції

Олександр НОВІКОВ

